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INRUILKORTING OP ALLE  
TYPEN VAATWASMACHINES  
EN WATERBEHANDELING

Op iedere capaciteitsvraag hebben  
wij een antwoord. De korting geldt  
ook voor gereedschappenwasmachines
en transportvaatwassystemen.

HET BESTE WATER  
VOOR PERFECTE WASRESULTATEN.

Winterhalter Gastronom  
Nederland B.V.
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ACTIEVOORWAARDEN

Wanneer u tussen 19 november en 31 december 2018 een nieuwe  
Winterhalter vaatwasmachine aanschaft krijgt u direct 25% inruilkorting  
op de bruto aanschafprijs. Dit houdt in dat u nu al een PT-M heeft vanaf  
€ 7.218,- en een UC-S voorlader vanaf € 3.200,- Vraag uw dealer of een 
vertegenwoordiger van Winterhalter naar de prijs van de voor u meest 
geschikte Winterhalter vaatwasmachine. Deze tijdelijke actie biedt u nu  
de gelegenheid om extra voordelig een snelle en energiezuinige machine 
aan te schaffen, de beste in de markt! In bovengenoemde prijzen is de 
korting al verrekend.

Deze actie is niet geldig i.c.m. eventuele  
andere acties of aanbiedingen.

VOOR VEEL OF  
WEINIG RUIMTE

ZUINIG EN  
VOORDELIG

PERFECTE 
WASRESULTATEN

ERGONOMISCHE 
BEDIENING

HOGE SNELHEID

MAATWERK-
OPLOSSING

GEBRUIKS- 
VRIENDELIJK

HYGIËNE-
ZEKERHEID

BESPARING
IN ALLE
OPZICHTEN

Met de variabele wasdruk 
VarioPower reguleert de machine 
de wasdruk op basis van het 
vaatwerk en de vervuilingsgraad.
· Optimale wasresultaten
· Bescherming van het vaatwerk

ENERGY

· Gepatenteerde circulatie  - 
luchtwarmtewisselaar voor  
de voorverwarming van het  
koude aanvoerwater door  
middel van dampafzuiging

· Nagenoeg geen dampuittreding
· Energiebesparing (valt onder 

Energie-investeringsaftrek (EIA))
· Het ruimteklimaat wordt  

verbeterd

BESTE WASRESULTAAT

· Elliptische wasvelden met  
speciaal geplaatste sproeiers 

· 4-voudig wasbadfiltratiesysteem  
met troebelheidssensor

DIE KRIJGT HET VOOR ELKAAR
Enorm krachtig. Hoge waterdruk. De krachtige en  
robuuste gereedschappenwasmachine. Voor het sterk  
vervuilde vaatwerk.

Intuïtief en comfortabel te bedienen. Absoluut veilig en betrouwbaar  
in het gebruik. En in elk detail van de hoogste kwaliteit. De UC is  
een sterk staaltje techniek. Klaar voor de eisen van nu en later.

UFUC

WAAROM EEN  
VAATWASMACHINE 
VAN WINTERHALTER? 

Het touchscreen is het intuïtieve 
bedieningspaneel.
· Zelfverklarende, taal -

onafhankelijke bediening
· Kleurgecodeerde  

één-knops-bediening  
met voortgangsindicatie

· Foutindicatie voor een  
snelle foutoplossing

· Toegang tot hygiëne- en 
bedrijfsdagboek

Winterhalter UC-S nu al vanaf € 3.200,- Winterhalter UF-M nu al vanaf € 8.880,-

· Optische en akoestische 
signalen voor een snelle 
herkenning van storingen.

· Maakt directe interactie en 
het verhelpen van storingen 
mogelijk

· Bespaart een extra wasbeurt

Bij full-flowfiltratie wordt 100%  
van het waswater door een  
fijnmazige zeefcilinder geleid.
· Continu schoon waswater
· Optimale wasresultaten
· Gereduceerd water- en 

energieverbruik

EN AL SCHOONEN AL SCHOON
Veelzijdig. Wast perfect af en is ook nog snel.  
De efficiënte doorschuifvaatwasmachine. Ideaal  
bij grote hoeveelheden vaat.

PT

Winterhalter PT-M nu al vanaf € 7.218 ,-
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VARIOPOWER

Met de variabele wasdruk 
VarioPower reguleert de machine 
de wasdruk op basis van het 
vaatwerk en de vervuilingsgraad.
· Optimale wasresultaten
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ONS PARADEPAARD
Intuïtief en comfortabel te bedienen. Absoluut veilig en betrouwbaar  
in het gebruik. En in elk detail van de hoogste kwaliteit. De UC is  
een sterk staaltje techniek. Klaar voor de eisen van nu en later.

UFUC

WAAROM EEN  
VAATWASMACHINE 
VAN WINTERHALTER? 

TOUCHSCREEN

Het touchscreen is het intuïtieve 
bedieningspaneel.
· Zelfverklarende, taal -

onafhankelijke bediening
· Kleurgecodeerde  

één-knops-bediening  
met voortgangsindicatie

· Foutindicatie voor een  
snelle foutoplossing

· Toegang tot hygiëne- en 
bedrijfsdagboek

Winterhalter UC-S nu al vanaf € 3.200,- Winterhalter UF-M nu al vanaf € 8.880,-

COMMUNICATIETALENT

· Optische en akoestische 
signalen voor een snelle 
herkenning van storingen.

· Maakt directe interactie en 
het verhelpen van storingen 
mogelijk

· Bespaart een extra wasbeurt

FULL-FLOWFILTRATIE

Bij full-flowfiltratie wordt 100%  
van het waswater door een  
fijnmazige zeefcilinder geleid.
· Continu schoon waswater
· Optimale wasresultaten
· Gereduceerd water- en 

energieverbruik
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De efficiënte doorschuifvaatwasmachine. Ideaal  
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wij een antwoord. De korting geldt  
ook voor gereedschappenwasmachines
en transportvaatwassystemen.

HET BESTE WATER  
VOOR PERFECTE WASRESULTATEN.

Neem voor meer informatie 
contact op met:
Winterhalter Gastronom  
Nederland B.V.
T 085 - 203 00 35
E info@winterhalter.nl
www.winterhalter.nl

HET BESTE WATER  
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Voor meer informatie:

Bûtenpôle 1
Postbus 18
9040 AA Berlikum (Berltsum)

Tel: 0518-463000
Fax: 0518-463010
Email: info@bakkervakkeuken.nl


